
اإ�شراف املهند�س الزراعي
والأج����ل زي����ادة االنت����اج ون�ضج����ه 
االأوىل  للمبيع����ات  مبك����ر،  بوق����ت 
باأ�ضع����ار  ماتك����ون  غالب����ًا  والت����ي 
مرتفعة، ي�ضتخدم بع�ض املزارعني 
االأ�ضم����دة  م����ن  كب����رة  كمي����ات 
الكيمياوي����ة رمب����ا يحق����ق مبتغاه، 
لكن هناك من يدفع الثمن. املهند�ض 
الزراعي اأزهر ايوب بنينّ ل�)املدى(: 
بعد دخول االأ�ضمدة الكيمياوية يف 
االنت����اج الزراع����ي، اأخ����ذت نوعي����ة 
املحا�ضي����ل تتغي����ر وتفق����د العديد 
من خوا�ضه����ا وميزاته����ا الغذائية. 
متابعًا: خا�ضة اإذا ما علمنا اأن ن�ضبة 
كبرة م����ن املزارع����ني ي�ضتخدمون 
االأ�ضم����دة الكيمياوي����ة دون مراقبة 
اإ�ضراف����ه،  اإو  الزراع����ي  املهند�����ض 
ودون االلت����زام بالكميات املحددة. 
مردف����ًا: فالكث����ر منهم يت�ض����ور اأننّ 
ا�ضتخدام كميات اكرب من االأ�ضمدة 
الكيمياوية يفيد الزراعة واحلقيقة 

هي عك�ض ذلك.  
وي�ضي����ف اأي����وب: االأ�ضم����دة عبارة 
ع����ن م����واد كيمياوي����ة تتفاع����ل م����ع 
وت����رك  �ضري����ع  ب�ض����كل  الرب����ة 
اأث����ارًا �ضلبية عل����ى عنا�ض����ر البيئة 
ا�ضتخ����دام  مت  م����ا  اإذا  املختلف����ة، 
كمي����ات كب����رة. م�ض����ددًا: على اأن 
دون  ا�ضتخدامه����ا  يف  االإ�ض����راف 
����د بالتعليم����ات واالإر�ضادات  التقينّ
الزراعي����ة ق����د ي����وؤدي اإىل م�ضاكل 
بيئي����ة عدي����دة، خا�ض����ة االأ�ضمدة 
والفو�ضفاتي����ة  النيروجيني����ة 
التي تعد اكرث االأنواع ا�ضتخدامًا 
وتاأثرًا يف البيئة. مو�ضحًا اأنها 
تت�ضب����ب بتلوث املي����اه اجلوفية 
ع����ن  ف�ض����ًا  اله����واء،  واالأنه����ر، 
االإن�ض����ان  �ضح����ة  يف  تاأثره����ا 
اخل�ضو�����ض،  بوج����ه  والف����اح 
كون����ه قريب����ًا منه����ا اإن كان قب����ل 

اال�ضتخدام اأو اأثنائه اأو بعده. 

الأ�شمدة الع�شوية 
اأف�شل

هدر كميات كبرة من االأ�ضمدة  
مب����ا ت����وؤدي اىل رف����ع تكالي����ف 
االإنت����اج ب����دون مربر، كم����ا اأن 
الكمي����ات الزائدة ع����ن احلاجة 
املي����اه  تل����وث  اىل  ت����وؤدي 

اجلوفية ومياه ال�ض����رف الزراعي 
الت����ي ت�ض����ب يف االأنه����ر واملبازل. 
املخت�����ض بال�ض����اأن الزراعي حممد 
نا�ض����ر الفدع����م ب����نينّ ل�)امل����دى( يف 
فرات �ضابقة، كنا ن�ضتخدم ف�ضات 

االأبقار يف �ضماد االأر�ض الأجل زيادة 
ال����دومن الواح����د، م�ضتط����ردًا:  غلنّة 
وكان����ت العملي����ة تت����م ب����كل �ضهولة 
وي�ض����ر ودون تكلف����ة اأي�ض����ًا ك����ون 
ال�ضماد الي����واين متوفرًا عند اأغلب 

والفاح����ني،  املزارع����ني 
واإن احت����اج لكمي����ات ا�ضافية، فهي 
اأي�ض����ًا متوفرة وبي�ض����ر. مبينًا: اأن 
ا�ضتخدامه����ا كان معلومًا ومعروفًا 
عن����د الفاح����ني، اإن كان بنوعية كل 

�ضماد اأو الكميات التي يحتاجها كل 
حم�ضول زراعي.

دخ����ول  اأن  اىل:  الفدع����م  ويلف����ت 
باأنواعه����ا  الكيمياوي����ة  االأ�ضم����دة 

اال�ض����كاالت  م����ن  بالكث����ر  ����ب  ت�ضبنّ
الرب����ة  عل����ى  والبيئ����ة  ال�ضحي����ة 
واالإن�ض����ان، عازي����ًا �ضب����ب ذل����ك اىل 
اال�ضتخ����دام الزائ����د واالإ�ضراف يف 

بتعليم����ات  ي����د  التقنّ دون  الكمي����ات 
الزراع����ة.  دوائ����ر  واإر�ض����ادات 
بع�����ض  ج�ض����ع  كذل����ك  م�ضر�ض����ًا: 
املبك����ر  اجلن����ي  يف  الفاح����ني 
للمحا�ضي����ل دون االأخذ باحل�ضبان 
االأ�ضرار التي ميكن اأن يركها هذا 
اال�ض����راف باال�ضتخدام الع�ضوائي. 
املحا�ضي����ل  فق����دان  عل����ى  موؤك����دًا 
وقيمته����ا  خلوا�ضه����ا  الزراعي����ة 

الغذائية .

اختالف الكميات 
والرتاكيب

ووفق���ًا لتقدي���رات منظم���ة ال�ضحة 
العاملية، فاإنه ي�ضتعمل يف التطبيقات 
ال�ضناعي���ة ح���وايل ن�ض���ف مليون 
مادة كيمياوية من بينها )40000( 
�ض���ارة  بخوا����ض  تتمت���ع  م���ادة 
لاإن�ض���ان، ومن �ضمنه���ا )12000( 
م���ادة �ضام���ة.. وم���ن املتف���ق عليه، 
اأن���ه لي�ض���ت هن���اك م���ادة كيمياوية 
اأمين���ة كليًا، وباملقاب���ل لي�ضت هناك 
اعتباره���ا  م���ادة كيمياوي���ة ميك���ن 
البيئ���ي  املهند����ض  متام���ًا.  �ض���ارة 
و�ض���ام جمي���د، اأو�ض���ح ل�)امل���دى(: 
اأن ا�ضتخ���دام االأ�ضم���دة الع�ضوي���ة 
الغذائي���ة  امل���واد  اإن  ل���ك  ي�ضم���ن 
املنتجة خالية من املواد الكيمياوية 
الكيمياوي���ة،  باالأ�ضم���دة  ال�ض���ارة 
له���ذا فامل�ضتهلكون للغ���ذاء املزروع 
باأ�ضم���دة ع�ضوي���ة لي�ض���وا عر�ض���ة 
وال�ضكت���ات  ال�ضرط���ان  الأمرا����ض 
اجللدي���ة  واالأمرا����ض  الدماغي���ة 
مم���ن ي�ضتهلك���ون امل���واد الغذائي���ة 
االأ�ضم���دة  با�ضتخ���دام  الناجت���ة 
الكيمياوي���ة. م�ضيف���ًا: اأن اختاف 
الكمي���ات والراكي���ب يف نوعي���ات 
الفاح���ني  معرف���ة  دون  االأ�ضم���دة 
���ب العديد من  بتل���ك الركيبات ت�ضبنّ
االإ�ض���كاالت ال�ضحي���ة والتاأث���رات 
اجلانبي���ة عل���ى البيئ���ة واحلي���وان 
نتيجة اال�ضتخ���دام املفرط. ويتابع 
االأ�ضم���دة  ا�ضتخ���دام  اإن  جمي���د: 
الع�ضوي���ة ي�ضمن خل���و املحا�ضيل 
الزراعي���ة م���ن امل���واد الكيمياوي���ة 
الكيمياوي���ة،  باالأ�ضم���دة  ال�ض���ارة 
له���ذا فامل�ضتهلكون للغ���ذاء املزروع 
باأ�ضم���دة ع�ضوي���ة لي�ض���وا عر�ض���ة 
وال�ضكت���ات  ال�ضرط���ان  الأمرا����ض 
الدماغي���ة واالأمرا�ض اجللدية ممن 
ي�ضتهلكون امل���واد الغذائية املنتجة 
با�ضتخ���دام االأ�ضم���دة الكيمياوي���ة. 
م�ضيفًا: اأن تكلفة الزراعة باالأ�ضمدة 
الع�ضوي���ة تك���ون اأق���ل بكث���ر م���ن 

الكيمياوي���ة  باالأ�ضم���دة  الزراع���ة 
غالبية تلك االأ�ضمدة ميكن ت�ضنيعها 
حمليًا داخل املزرعة نف�ضها من غر 
�ضراء، فتكون تكلفتها اأقل من �ضراء 

املواد الكيمياوية.

عقم الرتبة وتقّزم 
املحا�شيل

ُتعد الربة م�ضدرًا اأ�ضا�ضيًا حل�ضول 
الغذائي���ة  العنا�ض���ر  عل���ى  النب���ات 
واحتياجاته، باالإ�ضافة للهواء واملاء، 
والزدياد الطلب ال�ضكاين على الغذاء 
رته منظم���ة االأمم املتحدة  وال���ذي قدنّ
بزي���ادة ن�ضبته���ا 35% للغ���ذاء و%40 
للم���اء م���ع حل���ول ع���ام 2030. كم���ا 
وملنظم���ة االأغذية والزراع���ة العاملية 
اإح�ض���اءات ت�ض���ر اإىل اأن 25% م���ن 
اأرا�ض���ي الكوك���ب تع���اين التده���ور 
احل���ايل  وقتن���ا  يف  واأن���ه  ال�ضدي���د، 
يعاين حوايل )800( مليون �ضخ�ض 
من اجل���وع، اأي مايع���ادل واحدًا من 
اأ�ض���ل ت�ضع���ة اأ�ضخا����ض، ومع حلول 
الع���ام 2050 يتوق���ع و�ض���ول تعداد 
�ض���كان الع���امل اإىل ت�ضع���ة ملي���ارات 
ن�ضمة مم���ا يزيد الطل���ب على الناجت 
الكيميائ���ي   .%60 بن�ضب���ة  الغذائ���ي 
ل�)امل���دى(:  يو�ض���ح  يو�ض���ف  �ضن���ان 
االأ�ضم���دة الع�ضوي���ة جتع���ل الرب���ة 
ال�ضن���ني.  م���ن  عق���ود  اإىل  خ�ضب���ة 
منوه���ًا: اىل اأن االأرا�ض���ي الت���ي م���ا 
زال���ت ت�ضتخ���دم االأ�ضم���دة الع�ضوية 
ة، ت�ضته���ر بالزراع���ة م���ا  يف دول ع���دنّ
زالت خ�ضبة اإىل االآن، باالإ�ضافة اإىل 
اأن �ض���كان الق���رى الزراعية يتمتعون 
بال�ضح���ة وال�ضامة نتيج���ة االبتعاد 
عن امل���واد الكيمياوي���ة. موؤك���دًا: اأن 
االأ�ضم���دة الكيمياوي���ة تزي���د من عقم 
الربة وبعد فرة وجيزة، قد ت�ضبح 
ب�ضب���ب  الزراع���ة  عل���ى  ق���ادرة  غ���ر 
فقدانها لعنا�ضرها االأ�ضا�ضية املهمة، 
وب�ض���كل خا����ض عم���ق الرب���ة الذي 
تراكم فيه امل���واد الكيمياوية نتيجة 
متابع���ًا:  الرب���ة.  وتف���كك  ال�ضق���ي 
وم���ن خ���ال درا�ضات وبح���وث تبنينّ 
د  اأن امل�ضاح���ات الزراعية الت���ي ت�ضمنّ
باملواد الع�ضوية تكون ن�ضبة االإنتاج 
د  فيه���ا اأعلى م���ن مثياتها الت���ي ت�ضمنّ
بالكيمياوي���ة، ف�ض���ًا ع���ن التاأثرات 
اأن  ن���ت الدرا�ض���ات،  اإذ بينّ ال�ضحي���ة، 
االأوىل ت���رك اأث���ره االإيجابي العايل 
عل���ى ال�ضحة العام���ة عك����ض الثانية 
االأمرا����ض  ن�ضب���ة  م���ن  تزي���د  الت���ي 
البيئ���ة  عل���ى  ال�ضحي���ة  واال�ض���رار 

واالإن�ضان واحليوان.
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بغياب الإ�سراف واملتابعة... الأ�سمدة الكيمياوية خطر يهّدد الإن�سان والبيئة

يدفع العوز بالبع�س من النا�س، 
اإىل تناول الطعام الرخي�س 

)ال�شعبي( والذي يرتاوح �شعر 
الوجبة الواحدة منه بني )500( 

اإىل )1500( دينار، وعادًة ما تكون 
هذه الوجبات مقت�شرة على 

الفالفل اأو التمن واملرق اأو بع�س 
اأنواع اأخرى من الأكالت تدخل 

اللحوم امل�شتوردة يف �شناعتها 
مثل الكبدة اأو الك�س وما �شابه 

من اأكالت ت�شتهر بها املناطق 
ال�شعبية..

���ة اإع���ان �ضغ���ر تتقا�ضم���ه الكثر من  ثمنّ
املطاعم ال�ضعبية مفاده )الي�ضمح بالدخول 
اإىل املطعم لغر العاملني( واإذا ما �ضنحت 
الفر�ض للق���اء نظرة على املطب���خ، فحتمًا 
�ضيبحث املواطن الذي يخاف على �ضحته 
لله���رب ب�ضرع���ة قيا�ضي���ة، ورمب���ا يق���وم 
بعملية غ�ضل معدة، اإذا تناول الطعام قبل 
ذل���ك. اإن كان ب�ضب���ب انع���دام النظافة يف 

اإع���داد الطع���ام اأو االأواين امل�ضتخدمة يف 
التح�ضر وب�ضكل خا�ض مطاعم الفافل.

 قب���ل اأي���ام يف اإح���دى �ضيدلي���ات �ض���ارع 
ال�ضع���دون، دخل �ض���اب يف مقتب���ل العمر 
يعم���ل يف البن���اء ي�ضك���و اأمل���ًا يف املع���دة 
وحرق���ة يف البلع���وم، وقب���ل اأن ي�ضف له 
ال�ضي���ديل نوع ال���دواء �ضاأله عم���ا تناوله 
اليوم واأي���ن؟، كانت اإجاب���ة ال�ضاب كفيلة 
ب���اأن يتج���ه الطبيب �ض���وب ن���وع الدواء 
املائم الإيق���اف وجع ال�ض���اب الذي تناول 

الفافل من اأحد مطاعم منطقة البتاوين.
اأزهار �ضاكر، موظف���ة اعتادت على تناول 
الطع���ام يف بع����ض املطاعم الت���ي تثق بها 
ح�ضب قولها، بينّنت  ل�)املدى(: بات تناول 
الطع���ام يف بع����ض املطاعم اأح���د املخاطر 
يف  امل�ضتخدم���ة  امل���واد  ب�ضب���ب  الك���ربى 
اإعداد الوجبات اأو النظافة خا�ضة املطاعم 
م وجب���ات رخي�ضة.  ال�ضعبي���ة الت���ي تق���دنّ
م�ضتط���ردة: ب���ل و�ضل االأم���ر اىل املطاعم 
ى بالدرجة  ذات النج���وم االأربع اأو مات�ضمنّ

االأوىل، ه���ي االأخ���رى خميف���ة ب�ضبب قلنّة 
متابعة اجله���ات ال�ضحية. م�ضيف���ة: اأنها 
غالبًا ما تتناول الطعام يف بع�ض املطاعم 
الت���ي تث���ق بها اأو تع���رف مالكه���ا وح�ضن 

اإدارته للمطعم والنظافة ونوع اللحوم.
اأم���ا يف م���ا يخ����ض املطاع���م ال�ضعبي���ة اأو 
اأ�ضم���اء  ن���ت زميلته���ا  ال�ضغ���رة، فق���د بينّ
حمي���ي: اأن اأغل���ب مناط���ق بغ���داد تنت�ضر 
فيها املطاعم ال�ضغرة والتي تكون عبارة 
عن ك�ضك �ضغر حت�ض���ر فيها اأنواع املواد 

واالأدوات امل�ضتخدم���ة يف اع���داد وتقدمي 
متابع���ة  اأهمي���ة  اىل  م�ض���رة:  الطع���ام. 
ه���ذه املطاع���م م���ن قب���ل الف���رق ال�ضحية 
واخ�ضاعه���ا لل�ض���روط ال�ضحية. م�ضددة: 
���دة  اك�ض���اك موحنّ عل���ى �ض���رورة وج���ود 
���زة بامل�ضتلزم���ات ال�ضحي���ة من اجل  جمهنّ
�ضم���ان �ضام���ة املواط���ن واملحافظة على 

�ضحته.
اأ�ضح���اب  يتخ���ذ  ال�ضكني���ة  املناط���ق  يف 
املناط���ق بع�ض االج���راءات الازمة الأجل 

ا�ضتقط���اب الزبائ���ن مثل تق���دمي املقبات 
جمانًا والت���ي تكون مك�ضوف���ة وت�ضتخدم 
ل عملي���ة انتقال  ب�ض���كل جماع���ي، م���ا ي�ضهنّ
الع���دوى، ورغ���م اأن التعليم���ات ال�ضحية 
تن�ض على عدم تركها مك�ضوفة، لكن اغلب 
املطاعم التعمل بتلك التعليمات التي تبقى 
حربًا على ورق، اإن مل تقم اجلهات املعنية 

مبتابعة تلك املطاعم.
�ضج���اد كاظ���م، عام���ل بن���اء ي�ضك���ن اأح���د 
فن���ادق منطق���ة البتاوين، يتن���اول طعامه 
يف املطاع���م املنت�ض���رة يف املنطق���ة والتي 
تتائ���م م���ع قوت���ه اليوم���ي، وم���ا يدفع���ه 
للفن���دق ويدخ���ره لعائلت���ه يف مدنية قلعة 
�ضك���ر، وبع���د اأن اأ�ضي���ب الأك���رث م���ن مرة 
���ل تناول االألبان املعلبة  م، ف�ضنّ بحالة ت�ضمنّ
وال�ضم���ون. اأما يف االأيام الت���ي يجد فيه 
عم���ًا، فيذهب اىل مطعم مائ���م ويتناول 
)ربع دجاج( م�ضوي مع كمية م�ضاعفة من 

ال�ضمون كما ذكر ذلك مازحًا.
املواط���ن ولي���د ك���رمي، اأ�ض���ار اىل غي���اب 
ال�ضعبي���ة  للمطاع���م  ال�ضحي���ة  املتابع���ة 
م الوجب���ات ال�ضريع���ة  خا�ض���ة الت���ي تق���دنّ
مث���ل الفافل واملخلم���ة، متابع���ًا اإن اأغلب 
العامل���ني يف تل���ك املطاع���م، مل يخ�ضعوا 
للفح����ض ال�ضح���ي اأو �ض���روط العمل يف 
املطاعم. منوه���ًا، اىل اأنواع الزيوت التي 
ُت�ضتخدم والتي تتحول من اللون االأ�ضفر 
ل خط���رًا كبرًا على  اىل االأ�ض���ود، ماي�ض���كنّ

�ضحة املواطنني.

مطاب��خ املطاع��م ال�س��عبية اإره��اب �س��حي متف���شٍّ

  ق�شم التحقيقات

ريبورتاج

ب��ات الإ�ش��راف الكبر يف ا�شتخ��دام الأ�شمدة الكيمياوي��ة ي�شكل خطراً كب��راً على �شحة و�شالمة الإن�ش��ان والبيئة بل وحت��ى احليوانات التي 
تعتا���س على بقايا املزروعات اأو تلك التي تتعر�س اىل التلف. ويرّجح خمت�ش��ون، اأن تزايد الإ�شابة مبر�س ال�شرطان اأحد اأ�شبابه هذا التزايد 
يف ا�شتخ��دام الأ�شم��دة التي حّلت بدياًل عن الأ�شمدة الع�شوية الأمينة على �شحة و�شالمة اجلميع، ف�شاًل عن تاأثرها اجليد يف املزروعات التي 

تتميز بالألوان الزاهية والن�شج واملحافظة على القيمة الغذائية.

 ق�شم التحقيقات ... عد�شة: حممود روؤوف

اأن الأرا�شي التي 
ما زالت ت�شتخدم 

الأ�شمدة الع�شوية 
يف دول عّدة، ت�شتهر 

بالزراعة ما زالت 
خ�شبة اإىل الآن، 

بالإ�شافة اإىل 
اأن �شكان القرى 

الزراعية يتمتعون 
بال�شحة وال�شالمة 

نتيجة البتعاد عن 
املواد الكيمياوية

كنا ن�شتخدم ف�شالت 
الأبقار يف �شماد 

الأر�س لأجل زيادة 
غّلة الدومن الواحد،  

وكانت العملية تتم 
بكل �شهولة وي�شر 
ودون تكلفة اأي�شًا 

كون ال�شماد اليواين 
متوفراً عند اأغلب 

املزارعني والفالحني


